






 (1869-14181) مهارغ ثنك

 ٌةايَح هيف لّوانَت يذلا َيِبَّذلا رضَعلا» باتك 65 ماغلا يق دَصَأ

 َرَدْصَأ مك .ُةديظَت َّرَع اًحاجّت ىقال يذّلاو «ٌيِزيلجنإلا ٍفيِرلا يف ٍلافطَألا

 .املخلا م ُماَيآ» :ةلاوثغ باتك يف كلذ هلمعل ةلمُكك 11/0 ماعلا يف

 ُةدارَأو 1 يف هدأ دقق «ٌتاصْنِصلاَو حيّرلا» ةَباتك نأ

 ّنِم ٍراْغَّصلل اًباتك
 .اًديدَش اًلابقإ هيلع اولبُأ َنيِّلا َنيدِشاَرلا ىلإ اًضْيَأ ْمُهَرَواَجَت هّنكل ٍراعَّصلا

 ِسْفَنلا عئابط ُدّوَصُي ٍقيِوُهّنلا َعلاب اباتك ٍفّلُملا اذه يف ساّلا ىأَر دو

 ُرّوَصُي امك ءاهعّرانت 3 يلا ِتابَعّرلاو ُةّهجاوُت يدنا عارّصلا َناولَأو ةّيِرََبلا

 .رقينلا عج ويبعلا لاعب تيتو ارت زبغ ياي

 يف ُلّثَمُت تاناوّيع اهّنكل ؛تاناويتتلا نم ُهَلاطْبَأ ُفّلَوُملا لحج

 ُتايِصْخَّلا ٌُبطاخُت اذ .مُهَكُدَصَت ُفَدَصَتَتو ِرَّشَبلا تافص ٍرْمألا ةٌقيقَح ةّقيقَح

 ثادخأ ْن ْنِم دوصْقَمْلا ريثأللا ء ءاطعإ يف ٌةَدايز «لقاعلا ٌةَبطاخُم باتكلا يف

 ُتطاَخُتف ءاَّضَن «تاناوّيع» ُهطْفَ دكذُت امَدْنِع لِ ةّصقلا

 .لقاعلا ِرْثَغ ةَبَطاخُم «ٌيِبرَعلا بولشألا ةَعيِبَط ىلَع

 «ةيّملاعلا صصقلا» ةلسلس

 اعف «ُباتكلا ىقالو .ساّنل

 7 ةّئالّقلا ٌناسْرُفلا - رْثكلا ٌةَريزُج ١-
 ليفزكناب غبت - 3 ةّيرسيوسلا نُسْئيور ٌةَرْسَأ ١-

 روك ةّيََشلا ٌةَقيدحلا -8
 اً َنيئامت يف ماعلا لو 3 ٍضدألا نيب ىل لخي -

 ديعلا ٌةكوشُنأ كا

 فاِصْقَّصلاو ُحيّرلا ١7-



0 
 ْفِاَصْفَصْلاَو

 قكآن طم ريب أ رّوكتلا : داتشعإ

 مهارنغ تنكح :ةّصقنع
 نفشثيإ نيتزاتم : موش

 فتانتبا ةبتكم



 هللا ةَقَض ١
 اًيلك الط تب ءالط يف حابّصلا َلاوَط اًداج ُلَمْعَي ُدللا ما

 ٌتاْحَطَل ْتَرَئانَت ْدَقَو .عيبد لك يف هب موق ْنَأ دّوَعَت ٌضيِنَأ (ًيريج)

 .هْدِعاسو هِرْهَط يف بَحّتلا مَلأِب سحأو «ّي ئارفلا ِهِدَسَج ىلَع سلكلا

 ميغُملا هرْخُج يف ٌرْعْشَي ْدَي ٌدْلَحلا ناكو .جراخلا يف ايدل المي عيل

 .جورُخلا ىلإ ُتّهَلَتيف سْمّضلا ةَكِشَأ ءفدو يتلا ءاوهلاب ضْزألا تت

 :لاقو ءةتاشؤف ٌةأَْق ىمَر

 ّيِمامألا ِقّمَتلا َرْبَع اَدْعُص فعَر ّمُث «!نآلا ءالّطلِلو يل ام»

 هل َّقْشِل ٌسيخَيو طِيْكَيو هيلاخمب سي نأ ِهيَلَع تاكو .هتت
 راق الج ىمعلاو يلرقاو يععلاب كار يذلا وكلا نيغاقرل

 4 ّمُث .صؤألا َقَْق (ُهفأ) ُهَمطَح رب ءميظَع ٍدْهَج ّدغَبو ءاّريخأ .ِ .ءاتصلا

 .يِفاَدلا ٍبْشعلا ىلَع ُجَرْحَدَتي هَسْفَن َدَجَو



 ينوعذي ُيدَبلا ٌعيبولا» :هِسْفَت نم اًبجَحَتمم لاقو ةاعشلاب ٌسَحَ
 «!َلزْئَملا يلطَأل ضْؤألا تحت يسْفَن رشح انَأو هِيَ

 َلوقحلا ُزاتجَي َوُه امتي .ةقيدحلا َقْوَق حَرمب ُرِْفَيُدْلُحلا عار
 .رَْت ةَفَض َمامَأ ُهَسَْت َدَجَو

 رياطَتيف ةكرلاو ةايحلاب ُرَحْرَي ءاملا ناك .اًرَْ لبق نم ني مل

 زففَيو بعلي ُدلخلا عارو .اَقلَت ُنلتيو اُجّوَمتُم شيجيو ُذاذرلا ُهِ
 .ٍبَّنلاب ٌسحَأ ْنَأ ىلإ َرَخآ ىلإ ناكم ْنِم

 انئيو .ءاملا ٍريرَح ىلإ ٌتِصْنُي عارو ةَبِشْعُملا ِرَْلا ِةََض َدْنِع َسَلَج
 ةَوْجَملا يف ىأرو .َءادْؤَس ةَوْجَف ىأَر ىرخألا ةَّمَّضلا ةّيحان ذظْنَي َوْه

 ّنِم َّلْطَأ ام َناعْرُسو !ًناوّيَح ُهَّنَأ ٌفَرَعف ُرِمْغَيو ُعَمْلَي اًريغَص اًمْشِج
 .ٌريغَص َسَأَرَو 2ةَوجَملا



 نئتَريعَص ِنْيَلدأو نيَليوُط نئتراش اذ اب َّلَطَأ يذلا ُسْأَرلا ناك

 !ءاملا ُدَرجج هَّنِإ .معان ِكيِمَّس رْعَّشو

 .رَكآلا ىلإ امهّدحَأ دظْنَي ناناويحلا َفَقَو

 «ذيَرُج يمشإ !ُدْلحلا اهّيَأ ءاَبحْرَم» :ءاملا ٌدَرُج لاق

 «.دوّلَح يمشا !ءاملا ٌدَرُج اي ءاَبَحْرَم» :ٌدْلُخلا َلاقو

 (؟يدْنِع ىلإ ءيجَملا يف ُبَعْرََأ»

 «؟رْفَكلا ٌكِلاسَم ٌفرْعَأ ال انو َِيَلِإ ٌلِصَأ ٌفِنَك»

 ِنيئاوَيَحِل ُعِسّنَي اًريغَص اًقَرْوَر ّبكرو هالْبَح َكَّدو ذْيَرُج ىنحنإ
 ضيئألا ِهِقَرْوَري َلَصَو امدْنِعو .ِدْلُحلا ةيحان ْفَدَيُِي خارو
 ٍقَرْوَّزلا بوكر ىلع هلاعأو ِدلُحلا ىلإ ُهبلْخِم د

 ْمَل ُهَتيدَص َّنَأ ءاملا ٌدَرجج َشَمْدَأو .لاحلا يف ناناوّيَحلا ٌقّداصت

 .ُلْبق ْنِم ٌةَفطْنِملا ٌكْلِت ٌفرْعَي

 لاوجّتلا َةَعْبُم ينادُي ِءْيَش ْنِم َكانُه َسِيَل١ :ذْيَرُج لاق

 «-ِقَرْوَرلاب
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 اذه اًلوْغْشَم ْنكَت ْمَل اذإ .غَمشسا» :ٌةَركف ُهَل ْثَرْطَح م

 «انّراهَت اهيف ُلَعشَ ةَبِرهَت ةهْرتب موقت ْنَأ حرم يّنإف «عابّصلا

 أدل :ةكاعصي لاقو ٍةَمعاتلا دئاسولا ىلإ َُرْهَط دوّلَح دس
 (!اًرْوَق انَتَهْرُن

 «ا كيد دنع هذه ْعَض» :لاقو ِةَعَُْلَس ذَْرج تلج
 «؟اهلخاد ىف اذام»
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 للَحُم ٌدايخو ُكَرَبُم رَقَب ُمْحَلو ُكَرَبُم ٌحاجد» :ذْيَرُج تاجأ
 «.ديصعو ءزبخو .,تاوارضخو ف م ا 0



 «!ًديثَك اذه !ىفك» :عوجلاب ٌىمحَأ دقو دوُلَخ َفَتَم

 هذه لم يف ٌةداع ُهَذُخآ ام اذه ؟ٌكلذ ّىطَنأ» :اًداج ْدْيَرُج َلاقف

 «.تاهزُلا

 دهاشمملاب ُهَسْفت ُّتَمُيُدْلُحلا ناك امَيَب ءتْمَصِب ٌفدَجُي دْيَرُج حار

 َدَرُج ّرَسو .حّرَمو ةداعَسب ءاملا يف ُهَدَي لِزنُيو «ةّّيطلا حئاوّرلاو ةَديدَجلا

 :ائاق لا قلعت تس هَل حَرْشَي حارو ةلخّرلاب عيسي قيد نأ ءاملا
 5 3 وك

 «.ةاوس اًمَلاع ٌديرأ الو «ىمّلاع ُهَّنِإ)

 الو كَّْنلاو َتْنَأ اًديحَو ؟انايخأ رجّضلاب ٍدْعْشَت الأ نكل» :دوُلَت َلَأَس

 (؟َكَتَدْحَو ٌسِنْؤُي َدَحَأ

 .تاقولُخَملاب ٌءيلَم ُهَّنِإ !ُحَّرْمَت َكّنَأ دال !يتّدْحَو ُسِنْوُي َدحَأ ال»

 طبلاو ءءاملا ٌحاجّدو «ءاملا ُبِلاَعَت شيعت انهف .ْمُهترَْك يّقياَضُت اًنايْحَأ

 «!راهّنلا َلاوَط َكَلْوَح اهارّتو ءاهاوسو



 ًءارَو ةّدَتْمُم ٌدتمُم ٍراجْشَأل ّنِم ِةَمَج ا ىلإ هديب اًريشُم ةولخ .لآق

 «؟كاذ ام١ :لوقحلا

 ىلإ اًريثَك ُبَمْذَت ال ٍراهْنألا ٍفافض َناَكُس ءٌنخن .ٌةباغ اهّنإ»

 (؟ةبيَط ٌتاقولُخَم هَ ةباغلا يف سيلا :دوُلَح لاق .«َكانُه

 .رْيرُعلاب َسأَب الو .ُبنارَألا َكِلذَكو َفيَطَل ٌبيجانّسلا .ْمَحن»

 «!َلَعْفَت الأ اهل ديَحو َُيعْرُي ال ثاناويكلا

 «ةيبعزر ياتعأ ُتْغْوَي ب َملو» : :دوُلَح لاق

 ُبلعَّتلاو «مقاقلاو سرع ُنْب :ىرخأ ٌتاناويع ةباغلا يف»

 «.اهب ٍقوثؤلا ُمَدَع ُنَسْحَتْسُي نكل ةَرِطَح تسيل .اهناثنأو
 الالتو َهاقْرَ َةَعْفُذ ىرأ يّنِإف ؟ةباغلا َءارَو ُهاَأ يدل ٌكاذ امو»

 «.اًناخٌّدو

 َكيِنَْي ال ٌدْمَأ اذهو .ُحيِسَلا ُمَلاعلا ةباغلا ءارو» :ذْيَرُج تاجَأ

 ".ينينْغعَي الو



 .عوجلاب ُدْلُحلا ىسحَأ مث .امُهتَلْخر آدَب اذكهو

 ُْبّلْعَت ناك .ٌدْيَرُعو ءام ُبَلعَت :نارئاز امهب ٌرَم ِنالَكأَي اناك امني

 لا ةََّض ىلإ َجَرَخ امُهآَر امل ٌةَكَمَس ُدِراطُي ي -ةََلعَت ُهُمْساو- ءاملا

 ِتَرَتْفا ِدَقف -روغؤغ ةقشاوس كلا اه .امُهاَيَحو ُهَدَسُج ضْفَنو

 بات َمُ (!داَوُز انتاج :مَكْمَتو ٍةَرَجَش ء ءارو وه ططخملاةَصأَودَ رام

 داك امو .راوجلا يف ِتعْيملا ْمُهَقيِدَص َّنأ ةَبلَت امُهَّل َرَكد ْدَقو

 قابس َقَرْوَز ُدوقَي ٌعَدْفَّضلا عودْفَص َّنَطَأ ىتع ُهَمالَك ليكي
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 .راسيلا َتاذو ِنيِمّيلا َتاذ هفيِدَجَت يف

 «.اَدَبَأ فيجا َنقثي ْنَل» :ذئَرجج لاق

 مك "!نيقادجملا كيني تيك اَلَوَأ ْمّلعَتِلَد» :ةبلغت َلاقو

 .ةَكَمَس ءارَو َعقَدناو ءاملا يف جك رمطَغ

 .ديدَج ءْيَش ْنَع اًمئاد ث عودْفَض١ :لوقي ُدْيَرُج َعَبات

 (.هلم ام َناعْرُس نكل ءاَلاَقَ اًيرْهَت اخوك يضاملا ماعلا يف ىرتشإ

 ىلإ اسّلَجو رْهَنلا ةَّقَض ىلع ذْئَرُج تبي ىلإ ُدْلُحلاو ءاملا ُدَرُج داع

 ُةَقيِدَص ءاملا ُذَرُج اعدو .نئكساو نْيحِيرُم َنْيَدَعْقَم يف راثلا بناج

 ٍةقْرُ يف شارفلا ىلإ ٌدلُخلا ىوأ ..ٍفِئّصلا لوط ُهَعَم يقيل َدْلُحلا

 هقيدَص ّتْيَب ُبِعادُي رْهَنلا ءام ِتْوَص ىلإ ٌتِصْنُي َلَخَأو «ةحيرُ ةّميطَل

 .هِلْوَح ْنِم ٍفاصْغَّصلا ٌراجْشَأ ٌبِعالث َيِهَو حيّرلا توصو
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 ماعلا قيرطلا " 0 مل َ

 عودْفَض ةرايِزل َدلُحلا ُةَيِدَص ءاملا ُدَرج َبَحّطْصا يناثلا مؤيلا يف

 هلك اهمشا لَك ىلَع مئاق ٍفيطَل ٍميدَق ٍلزْنَم يف شيعت يب ناك يذلا

 نيد ُهَيَب ُلِصَي رمخَأْلا ديمرقلا ّنِم اًيثَم ُلزْنَملا تاكو .عدافّصلا

 ءاملا ِذَرُج ىلَع ّناكو .كارذإلا َليلَك َناك ُهنكل ار يدْنَص ناك

 بحي ْنكل ءِبْلَقلا َتيَط تاكو .هتافّدَصَت اًمئاد ابقارُي ْنَأ ِرْئَرْعلاَو

 .بعاتملاب اًمئاد كلذ ةَعقوُيف ءٌرهاظَملا

 َناك دقه .ٍقْرَط ةَطيِرَخ ُّلَمأََي ةقيدَحلا يف اًسِلاج ِنارِئاَزلا ُهَدَجَو

 ِرَضْخَألا ِنّْللاب اهِتالَجَت ىلَطو ِرّمْصَألا ِنّْللاب اهالَطو ةَبَرَع ىرّتْشا



 َكلتب هَل ةلخر لأب َمايقلا يوُنَي َّناكو . اهُدْجَي بهْش ْدَأ ناصح اهل َّدَعَو

 .هتققا رُمب ءاملا ٌدَرَجَو َدْلُخلا عنف «ةَبَرَعلا

 ةّسامحب ٌلوقيو ُليامَكَي عار .ةداعّسلاو رشبلاب اًمَعْفُم عودْفَض ّناك

 «!نامّزلا اذه َلَمْجَأ ام ,ناكم يف ميلك ٌنوكنَس١

 ٍدْنَأ َتَدَح ءاليوط ٌَبرعلا َريسَت ْنَأ َلِبَق نكل ءمُهتتالَ َقَلَطلا

 انعم ةاجق .ةّقيدَحلا َقْوَق َّنوقلَطُنَي ْمْهَو ْمُهْرُمْغَت ٌةداعّسلا ت تناك

 «ةقلباخ ةعْزشب ديسك ايس مهئاذجحب ْتَجَم ْدَقَل .اًبخاص اًيِرَغ اَنْوُض

 .ُتَقتْخاو رابُغلا َنِم ٌةَباحَس ثراثأف

 َقَرْفُع يف ْثَعَفَوو ٌهَبرعلا ِتبلَقلاو «ٌنيكشملا ٌناصحلا َوَقَ

 .اهِتالَجع ىَدْحِإ ْتَعَلَكْناو اهُذفاوَت ْتَمّطَحَتف



 امِهِئتَضِبَق ِناعَفْرَي امُّمو احاصو اَبَضَغ ُدْلُلاَو ءاملا ُذَرُج َلَعَتْشِ

 ىلَع َسَلَج ُدَقَف علق امَأ !َنَعرَأ ٍيتئاس ْنِم ُهَل اي» :َنْيدَدهُم

 .ةّبَرَعلا مطحَتل ّجَعَرْنا كَ هبَلَع َوُدِبَي نأ 17 نيل عئاز ضْزَألا

 7 !اهقايقد ةزاتس »اربط كي نكي كاك ذأ

 يَ را ِةَلَص َدْنِع ثيدَح ْنِم ٍدحَأِل ْنُكي ْمَل ,يلاقلا مولا يف

 اذه ةئيدملا ىلإ عودْفَض َهَجَوَت ْدَقَل ؟رابخَألا رخآ َتْعِمَسَأ»

 «اِنَمَّنلا ًةيِلاغ ربك َةَاَيَس يركْشهس ؟َلعْفِيَس اذام يرْذدَتَأ .عابّصلا

 ةباغلا ©

 ال ُدْلحلا ّناكو .ُءاتّشلا لَو ٌُناحلا ٌليوّطلا ٌفِيَّصلا اًريخأ ىهتنإ

 .ّْنلا ةَّمَص ىلع ءاملا ْذَرُج ِهقيدَص ِتِيَب يف ٌشيعَي لاَ

 ةايزإ ةباغلا ىلإ َبَمْذَي ْنَأ ُدْلُحلا َوَوَق ةدرابلا مايألا د دحَأ يف

 ان وارألا الزررالا قرب رافي و رئاسب هَ ُ رغم َدَطَو دق ّناك ريل

 َدْعَب حيرتشتو اهتويُي

 .طاشّت يأ مايقلاب هعانقإل
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 يفاةووزي نأ هيلعف د َرْيَرُعلا ىرَي نأ دار اذإ ُّنأ ُمَلْعَي ُدْلُحلا ناك اذ

 فيلا تاكو .قلطلا ءاوّهلا ىلإ | نيالا ء ءاملا ْذَرُج َتْيَب تبي نم َلّلَصَت .هنثَي

 تاكو .ِدْنُلا يمَدَق تخت ُرَسَكت ٌةَسبايلا ٌتاَنْيَصُعلاو ءادراب ٌدَرْجَأ

 ارو .ةَّشِحوُم ةّبيرَغ لاكشأ تاذو قارؤألا َنِم ٌةيراع يكل

 .رغّذلاب دلل حف ةعْشب ب طبي مال

 ُهَل ىءارتتف ءراجْشألا ٍفيواجت ْنِم لِطُت ٌةوجُو ِهِفْوَح يف داز

 .ةباخلا اياوّز نم ةّيواز ّلُك يف نكست هين ةّيناطِيَس اًموجُو



 هيامَأ نِم اهْعَمْسَي .ًةَداح ٍريفَص َتاوْضَأ ْعَمْسي ُدْللا ّدَت

 .مالّطلاو عابّضلا طْسَو هنأت أن ٍةدجَي لم ال اًديحَو ّناكو .هئارو ْنِمو

 كحال ةَريغَص مادُقأب َسسَح ل تاوطُ عفو ىسحأ 8

 اوقذع يرخت عارف .ةطقاشلا ٍراجْشَألا قارؤأ َقْوَك شخشخكت

 .كانُمو انُه راجشألاب ٌمدَطْصَيَو

 ىأَرو .تييبلا يف َسِيَل َدْلُحلا نأ ءاملا درج فَشَتْتا ءانْثألا هذه يف

 اًديخأو .ةَءاَرَو َعَرْسَأو اًَصَع َكَسْنَأَ .ةئاغلا هب ةيحان ُهِجَتَت همادَْ راثآ

 انوع شتوي ةاؤووجتب دب اًذئال ُهَدَجَو

 ُلَدلا ىْطَغ ام َتاعْرُسو .ةقاثكب طقاستت ُجولُقلا تحار ّمُث

 .ةباغلا ٌتامالَعو ٌتاَدَمَملا ِتّقَتْخاَو ءَضيْبَأ طاسبب ضْوَأل



 .ةباغلا يف امهقيرط َّقَش يف َةَعلابٌةَبوعُص ُدْلُحلاو ءاملا ُدَرُج َدَجَو
 ًةَطَسْكِم مسجلا ٌكِلذ ناك .ُةقاس حَرجَيف ٍبْلُص مشج ىلع دخلا َعَقَوو

 .باوبألا دنع ةّيزخألا ٍفيِظْنَتل

 «!ٌباب ُنوكي ُةَطَصْكِملا ٌنوكت ٌتِنَح١ :لمألا ّنِم ِءْيَشب ءاملا درج لاق

 ٌةعؤَلو زارطلا ُقيتَع ٌسسَرَج بابلا ٌَقْؤَقو اكيمَس اًباب ادَجَو ام َناعْرُسو

 حك راطنثإلا َنِم ِءْيَش َدَبو .زارّطلا َقيِتَعلا سسّرَجلا ءاملا رج َّنَ

 .ةرطقنُملا ِرَِعةَييَّللا ةَرايزلا َكْلَي نم اًقياضُم ادب ْذَكو «ّبابلا ُدْيرعلا
 .نْئَرِئاَزلاِب بَحَرو ٌمَسَتْبا ام َناعْرْس ُهّنِكل



 باج ىلإ ْمُهّتئالَك اوسّلجو .اًذيذّل اًمخاس ٌءاشَت هْيرِئاِل ُدْيرعلا ّدَع

 ىأَر ْذَقَو .تاراّيّسلاب ديدجلا ِهِسَّوَمو عودْفَض ْنَع َنوُئَّدَحَكَي راثلا

 َرورْغَملا َعَدْفّضلا ٌةدَيايَش اولعْفَي نأ ءءاتَّشلا ءاهينا َدْعَب هِيَ َّنَأروغََع

 .هباوَص ىلإ سووُهَملا

 ْمُهَماَعَط ْمُهكَراشو .اًيهَش اًروطف مُهَنالَتَلَواَنَت يلاقلا ويلا حابص يف
 داقف ماعّطلا َدْعَب روغَرَع َماق ُدَقو .حابّصلا َكِلذ َقيِرّطلا اًلَض َناذُقنُ

 ىلإ امُهتَلَصْوَأ قافّألا ّنِم ةَعومْجَم ربع َيِفْلَكلا هرخجم باب ْنِم ِيَفَْص
 .ةباغلا ٍفَرَط

 ٌةَفيحُم ٌةَمتاق ٌةباخلا امُهَل ْتَدَبف ءارّولا ىلإ ُدْلحلاو ءاملا ُدَرُج َتَّتْلِ

 .رّكلا ةَّقَص ىلَع ىفادلا نمآلا ِتْيَبلا هيجان اعَرْسَأف
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 اهْيَلإ عوجُولا ىلخأ ام ؛

 نافِشْكَتْسَي ءاملا ُدَرَجو ُدْلُحلا حوحو .هفَصتنُم نم ُءاتَّسلا َبَرَتْفإ

 ىدخإ ىلإ الَصَو امَدْنِع طَبَم ْدَق ذك ليلا ناكو .ٍفيّرلا قطانَم ٌضْعَب

 َكْلَي َرْبَعو .تويثلا ٍذفاوَت ْنِم ُعِشُت ٍليدانَقلا ةريقأ ايآوو «ىفرقلا

 َنوُأَرْفَي اًلاجرو مِهِتَرِسَأ يف اًنداه اًمْوَن نومانَي اًلافطَأ اير لفاوُتلا

 ةَشخَّولاب اًسحَأ .صَمُك يف اًبعْنُم ار داط ايأَرو .َباَيَثلا َنْطْحَي ًءاسنو

 .تِئَبلا نَع اًدج ناديعَي امُهّنأو ءبعّتلاو دزبلاو

 ُديِسَي دوّلَح ٌناكو .لوقحلا َرْبَع امُهَرْيَس ُدلُحلاو ءاملا ُدَرَجم َعَبات

 كئَئَقْؤَتْسا ًةحئار 1 ٌمَكْشا .ٍضْرَألا ةيجان ِهِمْطَحب لام دقو اًئيطب

 يذلا هيَ تئَب ةَحئا ةحئار كلت اك ْنَقَل .ِهِدَسُج يف ُبِدَت ٍةَّشْعرِب قعأو

 ِعيبولا لَو ل

 دقف نآلا انآ :َريِغّصلا ُهَنيَب َن نقل 5 يا وصولا ى

 تلي 10 و4 ضاعلاعلاب ايو هْبَلإ ةَقْوَش داع



 ٍرْسَأ' :عاصو ءهقيدَص ادن ْعَمْسَي ْمَل ءاملا ٌدَرج َّنكل

 00 لازَيال !ًّروجعلا يقيدَص

 ةحئار ثّناك .قيرطلا يف اًدِئاح اًديحَو ٌنيكشملا ٌدْلُحلا َفَكَو

 َدَحَأ مث .هقيدَص ْنَع ىَلَككي ْنَأ دِرُي ْمَل ُهَنكل هاهِلإ ُةوعْذَت ِتِيِبلا

 ّ .ُهَسْفَل ُدِجْرَجُي ُهَقيِدَص َّنَأ ءاملا ذدخ ظعالو .ءطْب ُهَسْفَن ُوْجَي

 .اًموُتكَم ًءاكب يكن ُهَعِمَس

 هيئيَع يفو هفتك ىلَع ُهَدَي َعَضَوو ءهقيدَص ىلإ ذيَرُج َعَرْسَأ

 ٌريْغَص يت َّنَأ ٌفرغَأ» :يكبت لاري ال َوْهَو ُدْلُحلا لاق .لّؤاست ٌةَرْظن

 ُهّنكل «عساولا عودْفَض ٍِلِزْئَمَك الو ءِفيِطّللا َكِتِثَبَك َسِيَل طيِسَب

 دب ةركف انآو

 رطتلا َريصَق ُتْنُك ْدَقْلا :لاقو ءهقيدَص ٍفتَك ىلَع ْذْيَرُج ّتَبَ

 .تئَبلا ةحئار مّيتِل ارادتشا ّمُث ؟.يقيدَص اي َكَرِع اشَم ْمُهّْنَأ 9

 22 ريخأ ُهَنكل هديب ىلإ ٍلوصُؤلا يف ةَّقَّسَملا ٌضْعَي ُدْلُحلا َدَج

 هْيَلَع تِتُك باب ِقَّتلا ٍلَمْسَ يف َناكو ف لم وافي ىلع

 ٌةفيطَل ٌةَريغَص ٌةَكْرُغ ْتَفَسَكْناَف احابضم ٌدْلُحلا َءاضَأ .ادوُلَ ُلِْيَم»

 اًضْيَأ َتْيَبلا يف اكو .ٌةَتَع ٌةعاسو ٌةَقَلَعُم ٌلالِسو ّيَشَح ٌدَعْفَم اهيف

 .ٍفادضلاب ٌمُعَطُم ة ةّيرهَّلا كامْسألِل ٌضْؤَح



 اكُب يكن ُدْحلا داعف .بّنرُم َرْيغو ٍرابملاِب ىَّطغَم ُثيِبلا َناك

 يلا َِْخ هدب ىلإ هِقيدَص ٍبْلَج ْنِم ٍلَجَحلاِب ٌسدحَأ ذّقو موُكَم
 خطتو لزنملا ٍفَرُغ يف ُضُكْرَي حار ءاملا ذّرجم ّنكل .ِّنرُملا ريغ
 ُمودُهلا داعف .اًران َلَعْفَأ َّمُث .هقيدَص َلِْنَم اًمِشُكَتْسُم تيِلاوَّدلا

 .ةَعْرشب ُلَمْعَي عارو رابُع َةَضَقْنِم َكَسْمَأو ِدْلُلا ىلإ ٌنانْئِمْطالا

 ذقل !ٍفيطَل ٍريغَص لِزنَم ْنِم ُهل ايا :حارشاب ذْيَرُج عاص

 «!يقيدَص اي ُهَلالْعِتْساو ُةَميظْنَت تْئَسْحَأ

 ٌنكلو» لو َوْهَو هَيَكْيَع ٌحومّدلا تآكَمَف ءاَيَش ُدْلُخلا رّكَذت 8

 «!َكَّل ُهُمّدَقأ ٌءاشَع يدْنِع َسِبَ
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 نأ دب الف ءَنيِدْرَس َةحاَنك ىرأ ين !اَمَلَف ىفُك» :ءاملا ُدَرُج لاق

 تيوكشبلا ضْعَبَو نيِدْرَس ِتَلُع ادَجو ْدَقو ؛.ِتاََلَعُم َكَدْنِع

 .ِلَخْدَملا ّنِم ُبِرتَْي

 «؟اذه ام» :ذْيَرَج َلَأَس

 ىف قدوزت انابخأ عيت .لفعلا ٌنارْق اهّنأ دب ال» :دوُلخ باجَأ

 «.ءاتَّشلا ِةّشْحَو يف انَسْفَْأ يَلَسُّو اَعَم يئَكُف ماعلا َّنِم ِتْقَولا اذه لثم



 نارفف ٌةَعشت امُهمامَأ اذإف ٌبابلا دوّلَح َحَتكَو َةَعْمَش ذْيَرج َلَمَح

 عفذتل طنثو «كارنع ٍتالاش اهقانغأ َلْوَع تلت كارثفلا تاك
 تَقَلَطْئاف هاّةَتالَث نانا ءٌدحاو» :نارثفلا ُرَيْكَأ عاص .اهَمْنَت

 :يفيطل معان ٍتْوَصِ يعن اًميمجج ُنارففلا
 اولا كف لآ تف

 نات قنا يفقالوسبل#اي

 ةرعت فوك ا كفوو وسي نسف

 َ ٌناطْوأاَكٌريزعُتِفَبلاَف



 نارثفلا َدَحَأ ذيرج َلّمَحو .ةيتكُملا نارثفلاب يرجو دوّلَح َبَحَر
 لوح ٌعبمَجلا سّلَجو .ايادكو ماعُط ءارشل َُّلَسرَأو اًدوقُت ةاطغأو َةَلَس

 قاولآ ٌليشَي لفعلا دك دع انني .َنوُئَّدحَتيو َنوِئفدَتْسَي ٍراَثلا

 .َنوبَرَْيو َنولُكأَي اًعيِمَج اوسّلَج ءِبارَّشلاو ماعّطلا

 ٌسسدلاو .هتَرَُْأ ىلإ يدع ُلوَي هتثب ىلإ ٍدحاو َّلُك داع اًريخأ
 يذلا ُهَيَب ُلََتي لوح ُدلُحلا َتَقَْا .امهريرَس يف ءاملا ُدَرججو ُدْلُكلا

 :هِسْفَل يف َلاقو ةرماغ ةداعَسب ٌسَحَأو قأقذملا ُْبَهَل ُهئيِضُي ناك

 هَل ٌنوكي ِتْيَب ىلإ ُجاتْحَي ٍقولْخَم َّلُك !ِتْيبلا ىلإ َعوِجْرلا ىلحأ ام»
 «.هيَلإ اجْلَيو ُهَدْحَو

 هيَميدَص روزي ُرْيَرْعلا ًءاج ٍفِئَّصلا لئاوأ ماّيأ ْنِم ٍقِرْشُم مْوَي يف
1 

 .َدْلُلاو ءاملا ٌدَرَج

 انج رت هتافٌّدَصَت َّنإف عودْفَض رف ججلاعُت ْنَأ انْيلَع» :ُدْيرْعلا لاق
 يلا لمألا َةَبْبَح َلِيكَنَأ ْنَأ تأ الو ءيقيدَص ناك ةوبَأ .اًعيمَج هرم هر ع

 عودْفَض َسَوَه نإ .هنثا تافُّرَصَت ىَأَر ل تذل ٌبيِضصْتَس ب تناك

 «.ةَطْوّشلا لاجر َعَم بعاتَم ُهَل ََلَح ْدَق ِتاراّيَسلاِب
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 عوقُو يف َتَبَسَت ْدَقَل «ْمَع١َ :ُلوقَي َوْعَو اًقفاوُم ُهَسْأَر ذْيرُج َّرك 200
 ةراَيَس عوبشألا اذه ىرتشا ُهنَأ ٌتْعِمَسو .ةريثك ٍرْيَم ثداوح

 (.ةَديدَج

 ةراَيَس لزنَملا َمامَأ اودَجوو .عودْفَض ٍلِزْنَم ىلإ ْمُهتتالَ اوهَجن
 ذَكو ِهلِْنَم ْنِم ُجْرْخَي َعَدْفَّضلا ْمُهَقيِدَص اورو .ةَقاَدَي ءارفخ ٌةَديِدَج

 عادو ِنئتَراظَنو دعب هسْأَر َقْوَق َعَضّوو اًعِساو اًفطْغمو ِنْئراَُق سبل



 َفْوَس !بسانُملا ِتْقَولا يف ْمُتْلَصَو' :حارشلاب عودْفَص حاص
 «.ةعئاَرلا ةَراَيَصلا هذهب ُريطَأ َفِئَك نْؤَرَ

 ةكسمأ مث (!َكِلَذ ْنِم اَْيَش َلَعْفَت ْنَل' :بَّصَعِب روغْرَع ُدَر
 ًُء

 ُهَبَنأو .دوّلَحو دْيَرُج كلذ يف ُةدِعاسُي ءتئبلا ىلإ ُهّرَجو هقْتُع ْنِم

 .رّوَهَتب ةَرايّسلا ةّدايق نع َعِلْقُي نأ ُهْنِم بلطو هِتافِّرَصَت ىلع روغرَع

 4 ٍ ْ هيههح ْ 97 2 8

 نْرَهَتب ةَراَيَصلا ةدايق ْنَع عالفإلاب َدِعَي ْنَأ عودْنَص َضْقَر

 .هلاح يف ُرَكفُي ةوكَرتو ابلا اولَمْفأو ِهِمْوَن ِةَقْرُع يف ةؤاقدضأ ُهَرَجَحف



 ُهباحْضَأ َبَهَّدَه ءضرملاب َرَهاظَت ّيِقَّشلا َعَدْفّضلا ّنِكل ب

 ةّلفاثلا َنِم َبَرَهْف هباحْصَأ ٌبايغ عودْفَض َلكَتْسِإ .بيِبَّطلا َنوعْدَتسَي

 .هئاكّلب اًروخق اكحاض يملا ٌةيحان َهَجَّناَو

 ةَمَواقُم ىلَع وُقَي ْمَلَك ةَليمَج َةَراَيَس ةيْزَقلا ٍقُدْنُق ةعاس يف ىأر

 اًنْلَحُم ربك ةَعْرشب اهب َقَلَطْناو اهرادأو اهَلإ َرَمَك .اهتيِربَت ءارْغإ

 .رابُلا ّنِم ٌةَفِصاَع ٌهءارَو

 ص 00000 ا 5 ا

 هئاكذ ْنَع اهيف ُتَّدَحَتي َةيْغَأ يني «ةَعْرْسب ُقِلَطنَي َوُهَو عار
 .هتهيدت ةَعْرُسو هتراهَمو



 مهن دّكو .ةَمكْحَملا ةعاق يف ُةَسيعَنلا عودْفَض ٌةرَماعُم ْتَيَتْنِ

 ىلَع ٍلّواطتلاب َمِهّنأ كلذ َقْؤَقو ََراَبَس ةرَسو ةَرّوَهتُملا ةةايقلاب
 .اًماع َنيرْشِع ٍنْجَسلاب هيلع كَم .ةَطوّشلا لاجر

 ةَدلبلا عراوّش يف ُسَرَحلا هكاتْفاو «سئابلا عودْفَض ادي ْتَديُق

 نيب ةعلقلا ٍتارعَم ربع سرا هرج مث بيها ةلقلا نس ىلإ
 ضاضقإلل اهتمزخأ َميطخت ٌلواحُت ثّداك يتلا ِةَمْحَوتملا بالكلا

 ٍزْثز يف َيقلأو شم يرجع جَرك ربع الوزث دينا مث هلع
 .ٌسراح اهيب مام سَ يم رح

 .ٍفيخُملا ِنْجّسلا كلذ ْنِم ٍبَرَهلا يف ىلا يشب جبر

 َقَمْحَأاًقولُخَم الإ ْنُك ْمَلُهَنآ ٍذِئَدْنِع َكَردَاو
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 / فكي عار ناك يذلا هينا ُيِكَّذلا ٌعَدّْصلا َكاذ َنْيَأ» :هِسْنَل م ولف
 ُهقِحَتْسَي ام لان اًسِئاب اًقولْخَم اّلِإ ٌتَّْل انَأ ولع ةدلبلا ٌلْهَأ ُهُمرَتَْي

 (!صاصق ْنِم

 َرَلَجو هِيَلإ ٍنْجّسلا ٌةرادإ ُْنَمَّدَ يذلا َماعّطلا عودْفَض َضَقَر

 .هَْيَع ْنِم ُرِمَهْنَت ٌعومّدلا تحارو هائيِزَح اَسيعَت ِهِريرَس ىلَع

718 



 ْسَنَأَتو تاناويَحلا بحت 5 ٌدَميطَل ٌةَقِيِقَر دانك ناَجَّسلا با تناك

 ْنَأ ُهتلاَسو اًنخاس اًماعَط د ْثلَمَحو «عودْفَض ىلع ْثَقَمْشَأف .اهب

 يفتي ُهَْقُل عودْفَض ىلإ ثّداع ام َناعْرُس .عساولا هلم اهل َفِصَي

 َمساولا ُهَتَِب يهابّتلاو ٍءالَيحلا ّنِم ريثكب اهل ٌفِصَي عارو

 ْنَأ اهَمَلآ .هيهابتو عودْفَض ِءالَيُح َمْعُد «قافشإلاب ٌةاتَقلا تنكح

 تّناكو .بَرَهلا ىلَع اهيف ُةدِعاسُت ةّطُحب ْتَرُكَفف اي نري
 .اهتمَع تاي سل ْنَأِب يضْقَ نمت ٌةطخلا هيت ع

 َتاِيَتلا ٌلأتف «عوبشألا يف َةَرَم نسل ىلإ يتأت اهّتِمَع تناك

 3 ثداتغا .عودْفَض للفم ةزيصق ةئيمس ثداكو :اهلستو َةَحِسَّتملا

 ْثَسِبَلو ةَعِساو عبق اهعَأَد ىلَع ْتَعَضَوَو تانك 0 دقو َيِنَت

 هنإَف ءعودْفَضِل ٌةَركفلا ٍقْدَت ْمَل .اَلاش اهقُّنُع َلْوَح ْتَّفَلو اًليوَط اَئَْت

 ىلإ اًريخأ ٌرُطْضا ُهّنكل .ةريق زوجت ةأَرفا بايث يف َرُكَتَي نأ ٌبِحُي مَ

 ىلَع ِهِتَدَعاسُم َمَهّنُن الئل اهَدّيق َمُث ءلاملا ٌضْعَب زوجعلل َعَقدو ءِلوَِقلا

 .بَرَهلا

 .عودْفَض قْدُع َلْوَح ةعبقلا طابر ُدِقْعَت َيِهَو ٌمِسبَت ُةاتَلا ثحار

 «اءاقّللا ىلإ !اهُهبْشُت اًلغف كّنإ» :ًةكحاض ثّلاقف ُةَجاعرْنا تحال
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 َنوَحْزاَمُ ٌسَرَحلاذَحَأ مَع ةّصاخبو جرح ٍتاطَحَلي عودْفَض م
 الم ُهَسْفَت َلَيكَت َعَدفَّضلا ّنكل .ًةلاَسعلا ُمُهََميِدَص ُهوَّط يذلا َعَدْمّضلا

 .مالَسب ٌةَبرْجَتلا تّمو ُهَسْفَت َكّلامَتف روهمَجملا عادخ ىلع اًرداق اعراب

 .سْمّسلا ةّكِشأو ةّيَرحلاِب اًديعَس قيرّطلا يف اَقيلَط ُديسَي ناك ام َناعْرُسو
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 كدت امّدْنَع ة ةَركْذَت ءارشب ُعُهَي تاكو راطقلا ةَّطَحَم َبْوَص هجن

 ىأَر من ص4 ؟ّنآلا َّلَعْفَي اذام .نْجّسلا ةئازْثز يف هدوقُت َةَطَقْحَم ين هَ

 ةلراحا «لاقو ةدعت ةهجتاق .نطقلاب كدحملا ُثظتي راطقلا ّقْئ

 :زوجَع ِتْوَص يلق

22 

 بوكذب كَل حمشأس ُةَدّيكلا اهّتي» :ٌفوطتلا ُنِئاَسلا اهباجأ

 «.كّنَِي نيلصَت امَدْنِع باِيَّتلا ٌضْعَب ٌكِلذ َلباقُم يل َنيلِسْغَتو ,راطقلا

 َقلطلا مث .قئاشسلا ةَبَرَع ىلإ | ٌرَمَقَو اًرورشَم رفألاب عودْفَض َيِضَر

 .ناخّدلا بكشو ريثطلا طشو ذاطقلا



 .انُراطُي َرَكآ اًراطق َّنِإ) :حاصو ءارّولا ىلإ هاجم ُنئاَسلا َتَّفَتْل

 ٌنوحيصَي ٌعيِمَجلاو .نْجّسلا سّرحو ةَطْرّشلا لاجرو ساّنلاب ٌةولْمَم هن
 «. توتا نأ ينم َنيبِلاَط

 ٌةَلاَسَع ُتْمَل انأ» :اَلّسَومُم َلاقو قئاشلا َمامَأ عودْفَض َعَكَر

 كوجتأ .عودْفَض ُدّيَسلا ٌروهْشَملا ٌءيرَجلا ُرِماغُملا ينِإ .اًروجَت

 «!ينذعاس



 ءاّسئاب اناوََح ٌتودراطُي ةَطّْشلا لاجر قري ْنَأ راطقلا ّقِئ اس ّملآ

 151*هش*ه

 ُبَهْنَي ٌراطقلا َعَقَدْلاف محملا َنِم اًديِزَم ٍراّنلا ىلإ ُقِئاَسلا َعَقَد

 .ةَعشلا ٌقئاَسلا فّمَكَف اَهَمَت ٌراطقلا َلَحَد ام َناعْرُسو .اَيْهَت ضْرَألا

 ْتلَقَتَي عارو قتلا 3 هجورُخ اني دي ءراطقلا ّنِم عودْفَض ّرَمَكو

 0 ٌرْمَي يناثلا ٌراطقلا ىأَر مث 4 .بَرَهلا يف ف َدْهَج الذاب نيدبلا + همشجيب

 َنيِحّوَلُم ًنوحيصي نْجّسلا ٌسّرَحو طل َلاجر ىأرو ءاَعِرْسُم

 يف َقَرغأف تقوي ْنَأ ِلّوَألا راطقلا ٍتئاس ْنِم َنييلط موحش
 راظتلا يف مانو حارتشاف ِةَقيِتَع ِةَرَجبَش ىلإ اًريخأ َهَجّنِإ .كِحَّضلا



 نجلا ٌرامْزَم 7

 دَقَك .َنيقلَك َنيِبِرَطُْم ِانْثَألا َكْلَت يف ِْفَنلا راوج ُلْمَأ ناك

 ْنِم هني ْنَع باغ ْذَق ُريغّصلا ِنُكَي ْمَل .ُريغَّصلا بلغت ُنْبا ىفتخا

 :ذيرخ لاف ةلكْلاَو رْهكلا ةَرخاَضبآ ٌقَلَقلا تاصآو

 َوُهَو .ًةعابشلا هلا َمَّلَع ُتِيَع َلْحَّضلا ِرفَنلا تناج ُبقارُي ةبْعَ»
 كانُ َماقأ اذ ِهيَلِإ بِجَحُملا ناكملا َكِلذ ىلإ ُدوعَس َريَّصلا َّنأ ُنظَي

 «.لبّنلا َلاوُط دظعَي

 ال كي اي «لاعت» :لاقو دولَح ته .اًرجَك ٌتقَولا ناك

 ُسْمَّشلا تاك تلا ءام يف اًعيرَس نادي احارو امُهَقَرْوَز ابكر
 ّناكو ُُدَكُت ْتَحَرَش ْدَق ديفاصعلاو َةَنِبِطَللا اهتّكْشَأ ُلِسْرُت ْتَدَكَأ ْدَك

 .طاشتلاو ةايحلاب يحوُي اًيهاز ٌرَضْحَأ امُهَلْوَح ام ل

 ىلإ الّصوو بك نب ةافرعت ْمَل ناك ىلإ ٍ لا ىرجنم يف ادعت
 ٍفيِدْجَّنلا ِنَع ذْيَرُج َفقَوَت مث .ةَريغَص ةَريزَج :لاقو أ 2

 اًنْيَش ٌعَمْسَي دولَخ نكي مل !؟ىقيسوم َتْوَص ْعَمْسَت الأ !غَمْسإ» ا 5 2 دع هم نابل وا ودع ف

 .روحشملاك ادّبو ءبيرَع رونب ناقلأتت ذْيَرَج انْيَع ثّئاكو .كلذ ْنِم 2 ةر معا عاد 0700
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 َّلَصَو انّمو .ةَبِشُْملا ِرْهَلا َّفَض ةّيجان امِهِقَرْوَرِب ناقيدّصلا َهَحَّنإ

 ءاَضِيَأ دوّلَح ىلإ ىقيسوملا ٌتْوَص

 َّنأَك ادّبو .رامزم ُتْوَص َوُه امهيِتأي ام َّنَأ َنآلا احضاو ناك

 امّمو َكانُه ىلإ اهَجّناف .راجْشألا ني َنيَب ةكشف ًةّيحان امُهُدوقَي َتْوَّصلا

 .روحشَم ناك ةَرْضَح يف امُّهّنَأ ناّسحُم

 ةباغلا تاناوُيحح ٌسْدحَي يذلا ٍرامْزملا ّيّنِج ادّماش ٍةَحْسْفلا يف

 ٌةَرَْدَّصو ٌفوطقلا ّيوَقلا ُةَهْجَوو ِهِيَلْرَق ايأَر .ِةَرَجَش عّذج ىلَع اًسِلاج

 ةَبْسَي َريَّصلا ةَبلْعَت َىْبا ِهْيَمَدَق َدْنِع ايأرو .ًةيْنعلا ُهَقارْطَأو َرَمْسَألا

 .ٌنيَمْطُملا يضارلا ُلْفَطلا يقْلَتسَي اَمَكاًئيَمْطُم ايضار
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 مك اًمطاخ اًرورُم دوّلَخو ْذْيَرُج يئْيَع يف ُةَروُصلا هذه ْتَوَم
 هرامزمو نجلا ءافتخما عمو .رامزملا ُتْوَص اهَعَم ىفتخاو ءْتَقَتْخا

 اّنَتمُم ناكملا يف ٌرودّيو ءاكبلاب ُسَهْجَي ُديغَّصلا ءاملا ُبَّلْعَت ٌقافَتْسا

 .ىفتخا يذلا هقيدَص ْنَع

 ُلارَي ال ناك يذلا هيبأ ىلإ َريْغَّصلا ءاملا َبَلْعَت دوّلَحو ذْيَرُج َلَمَح

 ًاقّللا نابقارُي ةََِتُم اَكَو .رْفَنلا َنِم ا ا ل

 يف ُمالعف امب نْيَديِعَس ِتْئبلا ىلإ اداع ّمْث م تاو بلا ّنْيَب َديعّسلا

 .مؤيلا ٌكِلذ

 عودفض تارّماغُم ْنِم /

 ةَلاَسَعلا بايت يف اكتم ٌلاَزَي ال ناك يلا عودْفَص ناك

 ةاوج وم ره ةاذاحمب كيسي وُ انئييو .هلزْنَم َوخَن ُهَرْبَس ٌعباتُي ءزوجعلا

 قت ٌئيدب ٌةأرما بكزَملا يف ّناكو .ِناوُلَألا يهاز ارت ارم ٌدجي

 قَد | بناج ىلإ

 ّصّقف .ِءانَع نود هنئَب ىلإ اهيف ٌلِصَي َةَصْرُف َكِلَذ يف عودْفَض َدَجَو

 ْمُهَمَأ ٌنورظننَي ّن َنيِذّلا ياو ةعئاَضلا ةظْفحَملا ةّياكح وَما 9

 ىف َركَدتملا فشلا َلخَأت ْنَأ ةتيدبلا ٌهأَْملا تّلبَك .لزئملا ىف

 .ةَخِسنُم بايث ْن واهتمام لعقي وفي ذأ طرق 3

 انج



 اًولَو ٍنوِباَّصلا ّضعَبو «بايّقلا َنِم ةَريبك ٌةَمْوَك ةئيدبلا ٌةآْزَملا هْنَطْعَ

 ُطَبَحُي حارف أَبِي فيك ُفرْعَي عودْفَض ْنُكَي ْمَل .ٍفيّنلا ءاملا َنِم ابك

 .اهخاسُنا ىلَع ْتَّلَط بالا ّنكلو ُكْدْقَيو ُكَعْدَيو

 تْوَصِب ثحاص ّمُث هَلَمَع ْتّلَكأتو ةتيدبلا ٌهآرَملا نم رت

 - ةيرك ٌرذَك ٌعدْفِص الإ تْنَأ ام ا!ًةَلاَسَك تشل تنأ» :بضاغ

 «!ٍفيِطّللا فيطَنلا يِبكْرَم نِم جْرْخُأ



 اهَتَصبَق ُرْهَتَو حرض ةئيدبلا ةأزَملا كرات ب ّقلَطْناو هبكرو ٍداوجتلا
 2 و رخو عضال ع
 .ةدعّوتم ةددهم

 .هتهيدب ةَعْرُسو هئاكذو هتأزجب اًبَجْعُم «داوجلاب عودْفَض ّقَلَطُنا

 .هعوج يف ثكداز ٌةّيط ٌةكئار ةثءاجو ؛عوجلاب ِانْنَألا َكْلَت يف ٌسَحَأ

 ُُؤالَيُخ ٌكلذ َّلُك َدْعَب هْيَلِإ ءاعو .ُةَبَكْرَي تاك يذلا داوجلاب ُةَماعَط

 :َلاق .ُهَسَْت اهب ُحِدَتْمَي َةَديِصَق ْمظْنَي عارف ةٌؤاعٌّداو

 :ةاحهمق لا طي ايفدلا يف

 .عفسالاو َمَففألايّنكل

 ؟ناهشلاب ارق يع عقشيؤم
 !عَدْففلااَنًأفينعثّدَح



 .ٌماعلا قيرطلا ىلع ُقِلَطنت

 ُباَكْدلا َعرْسَأو كراس ِتَمَكَوََك امُغإلاب عودْفَض َرَماظَت
 امّكْيَر ِةَراَبَسلا يف ٌءوعّضَوو اًروجعت َةَلاَسَع ُهوُنَط يذلا َعَدْمّصلا اولَمَحَق

 :ةّمهكب َلاقف َعَدْفّضلا ٌءارْغإلا َتّلَغ ام َناعْرُس ْنكل .هيغَو ىلإ ُدوعَي

 يل اوحّمْسا ُمُكوجْرَأ .ةَراّيَس ةكايق ىلإ ٌقوتأ اًمئاد ُتْنُك ْدَقَل»

 ُبحْت يلا زوجعلا ةّلاَسَكلا كلل ُباكلا بحت ْدَقو «!تدجأ ْنَأ

 «.اهَسْفَت ْبَدَجْتلَق» :اولاقف ءتاراّيَسلا ةدايق

 ٌحرْسُي ار نأ َتبَل ام ّمُك .رئألا َلّوَأ ِءطبب ةراَيسلا عودْفَض داق

 «!ةَلاَسَعلا هدأ كَدْيَوُر» :ُباكْذلا حاص !ٌعرشُيو



 َعودْنَض انأ !ًةَلاَسغ ُتْسَل انأ» :ةالُعب لوقي عودْفَض ىرئاف

 يف َبْعْولا الخدم راسا ةَعْرُس يف ديزي حار من ؛اًريهَّشلا ميظلا
 ْتَقَرَحْلاف اًعيرَس اًداح اًفاطعُلا ِةَراَيَسلاب َفَطَعْلا اًريخأ .ٍباّكُرلا بولُق

 .ءام ةكْرِب يف ْتَعَقَوو ٍقيرَّطلا نَع

 اًكرات ءلوقحلا َنْيَب اًبراه َعَرْسَأو ِةَراَيسلا َنِم عودْفَض ّرََق
 ترخأ ةيبغَأ نَعُي حارو .ةَلِحْؤُملا ءاملا ةكزب يف َنيقراغ َباَكدلا

 :َلاق .ُهَسْفَت اهب ُحدَتْمَي

 !ءاس يس قالا هيفا

 ٍةَطْرُش ْيَلْجَرو َِراّيَسلا ٌقئاس ىأَر ٌءارَو ىلإ َتَنَتْلا َنيح ُهّنكل

 ؛ / .ّنيدهاج ُهَءارَو َنْوَعْسَي



 انيدَب ناك ُهّنكل .اًهال ِهِتَوُف ىصُقأب يرْجَي ٌنيكشملا عودْفَض َّدَحَأ 0 0

 بم ٌىدحَأ .قيضَت هيدراطُم َنِئَو ُهَنََي ٌةقاسملا ِتّدَحَأف ءادج

 ىلإ َلَصَو .ِءالَيُخلاو ءاعّدالاو روهظلا ٌبحُح ةبقاع َفَرَعو «هئابغب

 .ءاملا يف ُهَسْفَت ىمّرو رْهَن ِةَفَض

 ةََّص ىلع ةرْفُح ىلإ َلَصَو ْنَأ ىلإ ِةّوَق نم هَل قت امب خَبشَي حار
 ع 0 ره# نع 5

 .اهلخاد يف َرَظَنو ةَرْفَحلاِب َقَلَعَت .ىرخألا رْمّلا

 + ةيدكنُم ٌهْجَو ةرْفحلا بلك نم ِهْبَلَع َّلَطَأ ام َناعْرُس
 ' :كللذ_ تاكو .نْيتملََتُم ِنْيَنَْعو ِنْيَريبك ِنْيَبِراَش وذ ءٌّقْنب و هيمااوخ ه2 ىلع ىف قع

 .ءاملا ٌدَرُج ُةَقيِدَص ٌناوَيَحلا



 م و م رمق

 ىوَر ّمُث .ةرطاخ ِتّيَطو َةّفاج اًبايث َعَدْفّضلا ُهَفيِدَص دْيَرُج ىطغأ
 .هبايغ ءانْنَأ يف َتَدَح ام ُهَل

 عودْفَض تايغ ةّاغلا يف ٌةَسِرَتْفملا ٌتاناويكلا تّلَقتْسا ٍدقل

 سزع نْبا ُتاناوَيَح ِلْنَملا يف ّنآلا شيعيَو .هلزْنَم ىلَع ثتّلْوَتْساَو

 مُعْرَتو ُةَبارَش ُبَرْشَتو عودْفَض َماعَط ٌلُكَأَت «مقاقلاو ضَرْفِم ٍنْباو

 ادا رعي نك نأ

 درج َّنكل .ءالَكّتلا دْزَطو ِهِلِْنَم ىلإ اق دوعّصلاب عودْفَض مه
 ذفانمو باوألا رئاس ىلَع ْتَماقَأ َةَسِرتفٌملا تاناويحيا نأ هربخَأ ءاملا

 ّناكملا ُهَشْفَتَوْعَو دوُلَحو روغْرك فَشُكَتْسا دقو .اًحّلَسُم اًسَرَح ثيل

 .تئبلا لوخُد ىلإ َليِبَس ال ْنَأ مهل دكت اًرارم

 .ُبعَنلا امهِيَلَع ادب دقو دوّلَحو روغْرَغ َلَصَو ةظخللا هذه يف

 :رشَحَتِب َلاقو عودْفَض ىلإ َرَظَت .لخّلاب ٌةَحْطَلُم روغْرَع ُبايِب ثّناك
 هذه ٌديَس َكَتلاح َّنأ ينْفِسْؤُي !نيكشملا يقيدَص اي كي المد

 ف نع. يد .ىولختلا َنم ع َلانَت
 َدْعَب سلب مف «.َماألا !]

 َلْوَع ُصُقْرَي عار ْدَقَف ءُشَّقلاب اًنيلَم ٌةؤارف ناك يذلا هدوّلَح ام

 «!ُِكّذلا اهثأ اذ تلف دَقَل» :ةداعسب ٌلوقتو عَدْفّضلا هِقيدَص



 ,روغزَع ْمُهَتَكْسَأ اًريخأ .ٌةدحاو َةَعْفُد َنوَُّدَحَتَي اًعيمَج اوحار

 :َلاق ّمُث نم ًةعطق َلَوانَت

 نم ٌلَجْحَت دن «ٌبغاشُم ّيِقَّش ٌريغَص ٌناوَيَع َكَّنِإ عودْفَض اي»

 َفَرَع ْوَل «يقيدَص «ٌكوبَأ ُلوقي ْنَأ ٌنكْمُي تاك يذّلا ام ؟َكِسْفَت

 «؟ةئيشٌلا ٌكِلاَعْفأب

5 
 .ءاكبلاب ٌشَهجَيَّدَحَو ُهَهْجَو عودْفَض َرادأ
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 ةيتأس .َتاف َتاف ام !كِبَت ال» :الئاق ُهَمالَك روغْرَغ َعَبات

 ُحَرْشَي ارو «-اًيّرِس اَقَفَت 3 صو دادزتسال ينط ّنآلا

 .هيلتُم ليصافت ةلوكتملا تاناويخلا ل

 ٍةقْرُغ يف يهتني ٌتْيَع لزئملا لخاد ىلإ ٌيّرَشلا نتا ّذَتْمَ

 ءاشَع قيل ةّليّلا كل يف ُماَقْنَس ثّناكو ماعلا ةَقُْخ

 ُةَسرَْفُملا ثاناويكلا ٌنوكتَسو .سْزع ٍِتانَب ميز د

 َنِم اًليلَك اَرَقَت ادع ام حَرْمَتو اهّماعَط ُلَوانََت ةعاقلا يف اهُعيمج

 .لزْنَملا لخادم َدْنِع سّرَحلا

 م هةريك ةحلشأب َنيِدَّوَرَم قتلا َرْبَع ُهّتَعامجو روغْوَغ فَحْرَيَس

 ةّرغ نيح ىلَع ِةَسِرَئْفُملا تاناوّيَحلا ىلَع َنوُضَقْنَي

 ىلَع اهعيزؤتي ذْئَرُج َماق ةَحِلْسألا َنِم ُةَمْوَك روغْرَع َدْنِع ناك
 .موجُفلاب َنوموقّيس َنيذّلا

 طبع .موجُلا ٍدِعْوَم َلولُح اورظَتْناو .ءاشعلا َماعَط اولّواَنَت مّ

 .يّرَسلا قتلا ةيحان اوِهَجّناو تَحِلْسَأ ْمُهْنِم ُّلُك َلَمَحف ُمالّطلا

 ةظيلَغ اضع ُةَعَم ُهَعَم اًلماح ٍبكْؤَملا ٍلَّوَأ يف ُريسَي روغرَع ّناكو



 اوناك ام اًريِثَكو .مالّطلا ةَّدِشِل نيحلاو نيحلا نيب َنوُّتَوَتَي اوناك

 ُديسَي ناك يذلا َعدْفَّصلا ُمالّطلا َعّرَْأ دَقو .ضغتي ْمُهْضْعَب َنومِدْطْصَي

 ُلِصَت ةَبخاَصلا ةَلْفَعلا ٌتاوضَأ ْتّدَحَأ ام َناعْرُسو .بكؤَملا رخآ يف

 .مهِتَلِإ

 ىلإ قتلا ّنِم وجر ّمُث «!ُناعِجّشلا اهّبَأ «نآلا» :روغرَع لاق
 يقلي ٍسْرِع تان َميِعَر اوعيَسو ماعلا َِْرُعِل ةرواجملا كرا
 1 :اًباطخ

 !ئداهلا عودْفَض - ٌةَمِلَك عودْفَض انفيضُم ىلإ َةُجَوَأ ْنَأ ُدَوَ»

 تب نم لك عارو «!قِداَصلا َعودْنَص !عضاوتُملا عودْفَص

 .ُكَحْضَي ةَلْفَحلا يف



 هِمَرَك ءازج ُهْنَع ُتْنّلَأ ْدَقَل» :الئاق ةَباطخ ٌميعَّرلا بات مّن
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 ْنِم اهيف ُرَكْسَي ءةّضيغتب َةَيْنْعَأ حيبقلا هِتْوَصب ِنَكُي خارو «! ةينْغَأ

 .نججّسلا يف هعوقوو تاراّئّسلاب هَعَلّوو عودْفَض
- 2« 

 (!ُةَقُرَمَأَس» :عودْفَض لاق

 ماعطلا ةعاق ىلإ ْمُهُتعَبْرَأ َعَقَدْلاو «!َنآلا» :روغْرَغ حعاصو

 ٌةَبلاط ٌضَكارَتَتو ُحيِصَت ثحارف سؤع تانَب يف ُرْعَّذلا ّبَد

 .ةاجّنلا

 ع



 ُتانَب ْتَعَرْسَأو «ةدئاملا تت ةابتخالا سزع ُتانَب ُتّلَواح

 .ةكَحْذولا يف تقلع ةأَكْذِولا ىلإ ضَرْفِم

 دوّلَح حاصو .اًراسَيو اًئيِمَي ةاصعب ُبِرْضَي ُراَبجلا روغرَع عار
 ذِيَرْج عّولو «!ًدْلُخلا ٌمُكءاج اًدْلُخلا ٌمُكَءاج :براحُم َةَحِيَص

 ةَحّناو ٌعيطَتْسَي ام ىصُقَأ ىلإ َُرْدَص ّحّقَت دَقف عودْفَض ا .هِسّدَسْمِ

 .ٍسْرَع ِتانَب معَ َوْحَن

 تاناوّيتكلا ِتَدَك ْنَأ دعب «ةعبْرألا َنيمجاهُملِل ٌةَاقلا ِتّلَح اًريخأ

 ُدْلُحلا اهَدّوَر اهم اُليلَك اًدَدَع ادَع ام تّاغلا ىلإ ٌةَدِئاع ُةَسِرَتْفُملا
 .ةئرثو َلزْئَملا ٌفّظَتُت ْنَأ اهّرَمَأو سناكمب ورع



 هئاَثلا ٍلاّوَجلا ٌةَدْوَع ٠
 ىلإ ُئاريجو ُهَباحْصَأ َوُعْدَي ْنَأ يلاثلا مؤيلا ةحيِبَص يف َعودْفَض دار

 .الفاح احجيَمانَْبُدُي هَحابَص َماقَأ .لزثعلا ىلإ تعي ب الافتخا ٍءاشَع بدم

 ٍةَسايِس١ و (نْجّسلا ماظن» ْنَع ْرَعَو و اهيقُْ طم وُ اهينكُي يع ّدَعَأَف

 .تاعوضؤَم ْنِم كلذ ُةَبْشُي امو (ليَحَلا

 عودْفَض اي كيك :هَلاولاق جمان نم مُهَلَدَعأ ام ةاحضأ ىأَر مدن

 .«اًياهن يهابتلاو روُهظلل َكّبُح ىسنت 5

 (؟اَذإ بطش ال»

 «!تطُخال»

 (؟ةَريْغَص ٌةَدحاو ةَْنْعَأ ىّتَح الو»

>0 
 «!ًةَريغَص ةّدحاو ةّينغَأ ىَّتَح الو»



 ةآزجلا يف َرَظَنو هموت ةَقْرُع ىلإ َبَمَد ُهّنكل .يهابّتلاو روهظلا ٌبحح
 2 رع 2000 2 سخي ه2 3

 ٌةينغَألاَو .َُسْفَن اهب حدَتْمَي ةريخأ َةينَْأ ةآزملا َمامأ َيَنَُي ْنَأ ىأرق

0 

2 

 اعيدَي اَنْوَص يل َنِإ

 اعيمب يتْؤوَص اوعّمشاف

2 

 يتمكلا ناب قسم نإ

0 

 اًريخأتِيَبللُ تدع

 اريرع َضْوَألا اوُشْرْناَ
2# 

 د

 د

2 

 ؟الامج ينينادُيْنَم

 الليقلا لاف يرظتف

03 

 زايَّدلا لك يفّراط

 ذاتكلا يتوص نِمراف

2 

 ْمَتْفِص نْخَمال ءيننإ
 ْعَوْرَأ ساّنلا يف ئرت ْن

03 

 زيمألاّتيَبلِلَاع

2 



 .يِوَق ساسخإبو ٍلاع ٍتْوَصِب ةريخألا ُهَيِنَعَأ عودْفَض ىَنَع

 ٌكِلذ َلعَفو .ديدَج ْنِم اهنَكُي أَدَبو داع اهتياهن ىلإ َّلَصَو امَدْنِعو

 تشْنَي ْنَأ ةلْطعلا يف َضَكَر ْدَقو .هئاقدْضَأ ىلإ داع اًريخأ .ِتاَرَم

 .روغرغ ٌةَركف اهَّنِإ) :عُض فاو لاقو ءهِسْفَت ىلإ راصتنالا يف َلْضَملا

 دوّلَحو ذْيَرُج َرَطَن «.لاعقلا َنِ رخل ءبعلاب دوّلَحو ذْيرُج َماق ْدَّقو

 ريت اًريخأ . ٍنْيَشَدْنُم رَحآلا هْجَو يف امُهُدِحاَو

 ةلاسر راطقلا ٍقئاسو ِناَجَسلا ِةَنْبا ٍنِم ٌَُّك ىلإ عودْفَص ٌلَسْوَأ

 لو اهنب ُهَّلَخَأ يذلا داوجلا نمت 0 ةكيدتلا ةأرَملِل َلَسْرَأو .ًةّيِدَهو رْكش

 اهَدَقَع يلا ةَفْفَّصل | يف َحباَرلا اك يرجع َنأِل اًنِيَش ٌّيِرَجَعلِل ُلِسرُي
 و

 .ةباغلا يف اَمْيَص َنوهَرَتتَي ام اًريثَك َةَعَب ةعبوألا .تاحضألا اك

 اهراغص ْنِم ةايِقشَألا ُفَرَكُت سْزع تانب ُتاهَّمَأ ثّناك ام اًريثَكو
 0 595 2 ا د ل ا 8 55
 ٌبحُي روغزغف ءٍءْيِش يف لذَعلا َنِم كلذ ْنكَي ملو .مخضلا روغزغب
 .ٌةرامث يطغُي اًمئاد ناك هب َفيوُحَنلا َّنكل َناْعّصلا



 اهُمّدَُن يذلا ٍلْكّشلاِب ( 02
 ٍرْؤَب نم صنت الأ ىلع انضرح انّ ّضنَأ رابكلل هيف
 اهارأ امك تاَيِصْحسَسلا راتب نمو لمعلا اهبل ءوَعَب ينل ةَركفل

 .َنوُفْلَوُملا

 َكِلَدَكو ةيلضألا ٍبْتكلا نيوانَع ىلَ ةطقاحُملا ىلَع انضرحو

 يف َةَبْعَو ءلْصَألا يف ْتَدَرَو امك ءنكامألاو مالغألا ءامْسَأ 2

 ناكملا ُتْيَح ْنِم «صّصيل ماعلا ولا ِنَع فيقع ةروص ءاطغإ
 يذلا ٍِفدَهلل ةَمْدَخ خو ةّيخيراتلا ٌثادخألا 1 ٌةيعامتجال الا ٌعاض ؤألاو

 انّنأىلَع.يِملاعلا بألا ىلإ ٍفْوَعتِلٍقيرّطلا ٌديِهمَتَوهو هَل ىعشت



 ٍبْلْصب رهاب قلعت ال يلا ءامسألا ليصافت يف ٌضَْتلا
 ١ كبرت ال ْيَكل َكِلذو «ثادخألا ريس ىلع رْثَُ الو عوضؤملا

 .رئاوّتلا ةّليلَق ظْفللا ةَبيرغ « يملا ةّيولاث ءامشأب َيِرَعلا راقلا

 يف ٌموقتو «ٍقيوْهَنلا ُةديِدَش هنأ اهّلُك ٌصَصلا ذه ٌذاتمَتو
 ةّراتخُملا صّصقلا ٍهِذِه دقفأو .ةريثُملا ِتارّماْعُملا ىلَع اهيلاغ

 يضؤُ ةَحاَلا هذ ْنِم هو بابا روهفجم يضر اًلضأ تب

 .لوهججملا ٍفاشتكاو قالطنالل ْمُهَبُحو ْمُهتدابَمو ْمُهَرِعاْشَم

 ت0 موقت اهيلاخ يف ْنُكَت إو ؛ ءاهعيمَج ٌصَصِقلا ِِذَحَّنإ

 ناسنإلا 1 ٌرّوَصَت دو ءةّيئاسنإلا ٍرِعاشملا 0 اًوانَتت ةَرَماْعُملا

 .تايِحْضَتلاب امي نأ نود ايلا هدم ٍقيقشَتِ

 ةاَوملاب ُفْرَعُت ِتامّدقُمِب اهعيمَج ِةَلِسْلَسلا ْبْيُك ْتَدَوُرَو
 ثادخأ ىلع رخشلا َنماَرَج يِفْضُت ةئا نوم موسُرب ْتَدّوُر امك

 قدضأ ةيييبراتلاو ةيعابتجالا تاتنلكلا ٌرَوَصْيو «صضقلا



 نم رثكأ نآلا ةعلاطملا بنك ةلسلس ف 03 , 5
 1 تاعوضوملا نم اناولأ لوانتت اًاتك 0 ٠"

 نايّبلا بلطا .راعألا فيتم ”بِسانت ظ
 / : نم اهب صاخلا 7-3 ١

 2 كك ناقل ضرر كلم - 0021 /


